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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 بيؼخ ركزَذع انًؤسسخ انزؼهًُُخ .1

 لسى انؼمُذح وانفكز االساليٍ  –كهُخ انؼهىو االساليُخ     / انًزكز ؼهًٍ انمسى ان .2

  رفسُز يىضىػٍ اسى / ريز انًمزر .3

 َظبو لبػبد أشكبل انحضىر انًزبحخ .4

 2116-2115انفصم االول نسُخ  انفصم / انسُخ .5

 اصُبٌ فٍ كم اسجىع )انكهٍ(ػذد انسبػبد انذراسُخ  .6

 2/11/2115 اد هذا انىصف ربرَخ إػذ .7

 أهذاف انًمزر .8

رؼزَف انطبنت ثًبدئ ػهى انزفسُز وانفهى انصحُح الَبد انمزاٌ انكزَى واسجبة انُزول وانًحكى يُه 

 وانًزشبثه 
 رىضُح يؼبٍَ االَبد  ويبهٍ انًُبسجخ ثٍُ َهبَخ كم سىرح وثذاَخ انسىرح انزٍ رهُهب 

 
 
 
 
 

 

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 ك انزؼهُى وانزؼهى وانزمُُىوطزائ ًمزربد انيخزع .11

  هذاف انًؼزفُخ األ - أ

 يؼزفخ انؼهى واصىنه واهذافه  -1
 رًُُخ يذارن انطهجخ نزًُُخ االحكبو انشزػُخ ثصىرح واضحخ -2
 االحبطخ انكبيهخ ثطزق اسزُجبط االحكبو انشزػُخ وادنزهب انًزفك ػهُهب -3

  ًمزر.انخبصخ ثبن ُخانًهبراراألهذاف   -ة 

 انطهجخ ثجحىس يجسطخ ػهً يفزداد انًُهظ ارجبع طزَمخ ركهُف  

 ورمذًَهب ػهً شكم يهخص نهطهجخ ثؼذ انمبئهب كًحبضزح ثسُطخ 

 طزائك انزؼهُى وانزؼهى      

 

 اسزؼًبل انىسبئم انحذَضخ واالنكززوَُخ فٍ اَصبل انفكزح نهطهجخ

 

 
 طزائك انزمُُى      

 ىثخ يٍ انًبدح انًخصصخ نهىاالخزجبر انُظزٌ وانزحزَزٌ نهطبنت ثبالسئهخ واالع

 

 

 
 األهذاف انىعذاَُخ وانمًُُخ  -ط

رثظ انؼاللخ ثٍُ انطبنت وانًبدح انؼهًُخ يٍ خالل عؼم انطبنت َؼُش حُبح االخزح ويب ًَز ثه يزاحم  -1

 فٍ حُبره ويًبره 
 رفغ انًسزىي انؼهًٍ نهطبنت  وَمم انؼهىو انزٍ رؼهًهب  -2

 
 طزائك انزؼهُى وانزؼهى     

 انمبء انًحبضزاد ورىعُه االسئهخ ورطجُمهب والؼُب

 

 
 طزائك انزمُُى    

 االيزحبَبد انُىيُخ وانفصهُخ وانًشبركخ فٍ انًحبضزح
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 انجُُخ انزحزُخ  .12

 ػجذانسزبر حبيذ –يجبحش فٍ ػهى انزفسُز  ـ انكزت انًمزرح انًطهىثخ 1

 يصطفً يسهى –انزفسُز انًىضىػٍ  )انًصبدر(  ـ انًزاعغ انزئُسُخ 2

               ـ انكزت وانًزاعغ انزٍ َىصً ثهب  ا

 ( د انؼهًُخ   انزمبرَز  .... انًغال) 
 انًكزجخ انشبيهخ

ة ـ انًزاعغ االنكززوَُخ  يىالغ االَززَُذ 

.... 
 

 

 خطخ رطىَز انًمزر انذراسٍ  .13

 انًُمىنخ ) انًهبراد األخزي انًزؼهمخ ثمبثهُخ انزىظُف وانزطىر انشخصٍ (.انزأهُهُخ انؼبيخ و انًهبراد -د 

 هًُخ انهبدفخ انزؼبيم يغ انسُبلبد وانضىاثظ انؼ -1
 انسؼٍ ػهً اٌ َزؼهى انطبنت انؼهى ورؼهًُه كُفُخ اَصبنه انً انًغزًغ واالَزفبع ثه  -2
يٍ انؼهىو انشزػُخ واَصبنهب نهًغزًغ ثذوٌ انسؼٍ ػهً اٌ َزخزط انطبنت يٍ انكهُخ ثزصُذ عُذ  -3

 غهى ورطزف . 

 ثُُخ انًمزر .11

يخزعبد انزؼهى  انسبػبد األسجىع

 انًطهىثخ
/ أو  اسى انىحذح

 انًىضىع
 طزَمخ انزمُُى طزَمخ انزؼهُى

االيزحبَبد  َظزٌ اشهز انزفبسُز انمبء يحبضزاد 2 2

 انشهزَخ
االيزحبَبد   اسس انزفسُز  2 2

 انشهزَخ

االيزحبَبد   انزفسُز ثبنًبصىر  2 2

 انشهزَخ

االيزحبَبد   انًشهىر  2 2

 انشهزَخ

االيزحبَبد   انزفسُز انًىضىػٍ  2 2

 انشهزَخ

االيزحبَبد     2 2

 انشهزَخ

االيزحبَبد      

 انشهزَخ
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 االسزفبدح يٍ انىسبئم انحذَضخ نهزؼهُى  وانذراسبد انحذَضخ  وانجزايظ انًطىرح 

 

 

 
 


